CORONA
Meer dan het laatste nieuws voor professionals in Food & Agri

WHITEPAPER

‘HET VACCIN VOOR JOUW BUSINESS’
De coronacrisis is voor agri- en foodbedrijven een ramp én een
kans. Een ramp omdat hij een enorme deuk slaat in afzet en
omzet. Een kans omdat hij ondernemers dwingt tot het verkennen
en ontwikkelen van nieuwe afzetkanalen en markten.
Dat zegt Richard Janssen, assistent professor Strategic Innovation
aan Nyenrode Business University. Als round-up na het recente
Food & Agri webinar zet hij zes uitdagende prikkels op een rij.
Richard Janssen is assistent
professor Strategic Innovation aan de Nyenrode Business
University. Op 26 maart was hij
gastspreker in het Food&Agribusiness webinar.
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1. KIJK VOORBIJ DE CRISIS; RICHT JE
BEDRIJF NÚ IN VOOR STRAKS
Janssen: “De hectiek van alledag vraagt veel aandacht. In veel bedrijven is het alle hens aan dek om
het schip drijvend te houden, laat staan op koers.
Iedereen doet zijn best maar veel mensen – met name
in de traditionelere bedrijven – werken vooral heel
hard op de automatische piloot: ze werken wel harder
maar niet creatiever. Terwijl juist deze periode perfect
is om verder te kijken, om veranderingen door te voeren. Om werk te maken van al die verbeterplannen die
je al lang in je achterhoofd had, maar waar je tot nu
toe niet aan toe kwam.
Bijvoorbeeld: je business verder digitaliseren. Dat
nieuwe duurzame product uitontwikkelen en in de
markt zetten. Je bedrijf, je organisatie, je producten
en je logistiek van begin tot eind te heroverwegen zonder heilige huisjes. Rigoureus nieuwe proposities
verzinnen, nieuwe verdienmodellen. Realiseer je dat
elke stap die je zet bepalend is voor de toekomst van
je bedrijf, juist in deze tijd. Immers: als je besluit om
niks te veranderen en morgen precies te doen wat je
altijd doet, dan ga je niet vooruit. Besluit je om het
vanaf morgen anders te doen, dan verander je ook de
toekomst van je bedrijf.”
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2. VOLG DE GROTE TRENDS!

“Het is van levensbelang voor veel bedrijven in food
& agri om de grote trends in de samenleving te herkennen én te volgen. Met name de grote onomkeerbare trends. Tot nu toe is de food & agri sector vrij
conservatief. Je ziet wel hippe innovatieve bedrijfjes
en bedrijven die met succes nieuwe wegen kiezen en
nieuwe producten en businessmodellen in de markt
zetten. Maar daar tegenover staan er veel die weinig
of niks veranderen. Die old school werken, op de automatische piloot, en blijven leunen op doelgroepen,
afzetkanalen en verdienmodellen van jaren geleden.
Juist die bedrijven blijken nu vaak enorm kwetsbaar.”
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3. ZO HERKEN JE NIEUWE
ONOMKEERBARE TRENDS!
“Een goede vuistregel om de belangrijke trends te
herkennen is deze: kijk welke tendensen drie jaar geleden in opkomst waren en waar nu een aantal spelers groot in zijn. Online boodschappen bezorgen is
zo’n trend: Albert Heijn doet het al jaren, ook Jumbo
pakt het nu groot op. Ik zeg daarmee niet dat ook een
nieuwe speler zoals Picnic dus automatisch zal slagen,
maar de trend is duidelijk. Die gaat niet meer weg.
“Andere voorbeelden zijn de vraag van consumenten
naar gemak, naar thuisbezorgd. Kant-en-klaar, vers,
duurzaam en eerlijk. Maatwerk. Maar ook: vegetarisme en veganisme. De eiwittransitie. Voedselpersonalisatie op basis van DNA-analyse. Kringlooplandbouw,
waarbij we producten niet langer uit verre landen
halen of de wereld over exporteren maar meer in de
regio produceren én verkopen. Zulke megatrends kun
je niet negeren, die moet je gewoon volgen. Stel jezelf
de vraag: wat zijn de thema’s die hot waren net vóór
de crisis, van welke verwacht ik dat die ook ná de crisis nog dominant zijn, en hoe ga ik daarin mee?”
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4. PAK REGIE OVER DE EINDKLANT!

“Het succes van bedrijven als Thuisbezorgd en Uber
laat zien hoe groot je kunt zijn als je grip krijgt op de
eindklant – de consument. Als je de eindklant begrijpt,
hoef je zelf niet eens restaurants of taxi’s te hebben
om er goed aan te verdienen. Dat geldt ook in andere sectoren. Als je de eindklant snapt, weet je wat zijn
behoefte is en kun je veel extra waarde bieden – zelf
of via anderen.
“Veel bedrijven in de food & agri keten, denk aan
boeren of telers, zien de groothandel of de tussenhandel als hun klant en missen daardoor marge. ‘Regie’ is een sterk woord, maar er zijn zeker mogelijkheden om beter contact te krijgen met de eindklant van
je product.
Met creatieve marketing kun je producten een bijzondere eigen plek geven in de markt, denk aan het Kipster-concept of aan de Lely Orbiter: een klein melkfabriekje voor op het boerenerf. Daarmee kun je als
boer je eigen verse melk maken en bottelen. Die kun
je verkopen via lokale supermarkten of zelfs direct aan
de consument: melk vers van de boer, uit eigen streek.
Dat past perfect bij de tijdgeest. En de extra marge is
voor jou. De groothandels krijgen nu de kans om de
eindklant te bedienen in de schoot geworpen. Hoe fijn
is dat!? Ik zou ze adviseren: nu doorpakken! Leer ze
kennen, verzamel hun data en stel ze als eerste vraag:
Wil je het thuisbezorgd krijgen, of kom je ’t liever hier
halen?’.”
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5. GEBRUIK DEZE TIJD GOED: VOOR EXTRA
MARKTONDERZOEK EN -BEWERKING!
“Sommige bedrijven scoren in crisistijd stevige bonuspunten. Zoals Bavaria, dat het bier uit gesloten
horecagelegenheden inzamelt om daarmee desinfecterende handgel te maken en die gratis te verstrekken
aan ziekenhuizen. Zo’n kans voor open goal is niet
iedere ondernemer gegeven.
Maar wat je zeker wél kunt doen, is extra marktonderzoek en marktbewerking. Natuurlijk, de horeca en
haar toeleveranciers zijn hard getroffen. Toch zie je
een aantal uit hun as oprijzen bijvoorbeeld door het
aanbieden van tegoedbonnen of het bezorgen van
kant-en-klaarmaaltijden. Dat is het moment waarop
je nu al kunt zaaien voor straks. Hoe zorg je ervoor
dat je de gunfactor die je nu ervaart kunt omzetten in
loyaliteit na de crisis? Probeer in het voorbijgaan een
aantal vragen te stellen.
Zie dat als de nieuwe aftersales. Want als je vraagt wat
je klanten willen, en als je openstaat voor nieuwe dingen, ontdek je snel wat jouw volgende stap kan zijn.
Het gaat er niet zozeer om dat je harder moet werken,
maar vooral creatiever en slimmer – straatslim.”
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6. ZOEK DE SAMENWERKING;
GEBRUIK ELKAARS KRACHT!
“Maak als kleine ondernemer gebruik van jouw
sterkte en die van je mogelijke partners. Bijvoorbeeld
met creatieve shop-in-shops, waarbij je kunt denken
buiten de gevestigde afzetkanalen. Zoek samenwerking met partners die jouw aanbod kunnen versterken. Een fruitkweker met een shop-in-shop in een
supermarkt; een supermarkt met een verkooppunt in
een ziekenhuis, een groentekweker in een winkel of
een groothandel; er zijn zo veel mogelijkheden voor
samenwerking in de ketens.
Natuurlijk, het is prima als je in deze tijd van crisis
besluit om nóg harder te werken zoals je altijd werkte.
Maar als je slim bent, reserveer dan ook wat ruimte
om creatiever te gaan werken. Dan kom je straks sterker uit de crisis.”
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